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 „Подобряване на качеството на образованието в 

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на 
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

  
 

 От началото на втория учебен срок в СОУ 

"Васил Левски" 144 ученици от ІІ и ІV клас с 

техните класни ръководители, заедно с 28 

ученици от ПИГ – ІІІ клас, със своя възпитател  

са част от голямото семейство на програма  

"Децата се учат как да защитават животните"  

към фондация "Четири лапи".  

Децата често са свидетели на нехуманно 

отношение към животни в дома или на улицата. 

За съжаление децата гледат възрастните като 

пример за подобно отношение, а това често 

води до неправилно схващане за ролята на 

животните в човешкия свят. Нерядко и самите 

деца пряко участват в насилие над животни в 

обществото ни. Именно това провокира 

учителите да се включат със своите ученици в 

тази инициатива. 

В  началото на март учениците получиха 

безплатна книжка по проекта -  "Близо до 

животните". Тя е създадена специално за 

децата и представлява интерактивно средство 

за изграждане на хуманно отношение към 

животните чрез групови занимания, дискусии, 

конкретни задачи и състезания. Разработеният 

материал ще се интегрира в часовете по Околен 

свят, Човекът и природата и Час на класа. 

Учениците ще се запознаят с поведението, 

начина на живот и "чувствата" на животните. 

Ще разберат за това как хората могат да им 

бъдат полезни и как да подобрят жизнената им 

среда. А в часовете по Домашен бит и 

Изобразително изкуство ще моделират, 

апликират и творят своите проекти.  

Програмата "Деца се учат как да защитават 

животните" стартира през есента на 2005 

година в съседна Румъния, като целта е да 

възпита у децата отговорност и хуманност към 

представителите на животинския свят.  

Програмата работи успешно в България от 

есента на 2008 г. и днес е важна част от 

дейността на фондация "ЧЕТИРИ ЛАПИ". Още 
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в самото начало с готовност се включват училища както от София, така и от други големи градове 

в страната – Враца, Велико Търново, Пловдив. С течение на времето програмата привлича интереса 

и на училища от по-малки населени места – гр. Дряново, гр. Дупница, с. Челопеч и др.  

В началото на 2011 г. обучаващите се деца надхвърлиха 1000. 

Програмата цели чрез специално изградена 

система от знания да промени нагласата и 

поведението на децата, за да уважават и 

разбират поведението и света на животните 

като ги защитават и отстояват правата им. 

Известен факт е, че защитата на животните в 

ранна детска възраст създава социално-

отговорни граждани и членове на здраво 

общество.  

Чрез интерактивни занимания учениците се 

насърчават да изразяват мнението си и да 

предлагат решения за справяне с проблемите на 

животинския свят.  
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